The next generation
electrotherapy

Medical device
for
Rehabilitation
Recuperation
Strengthening
Pain control

Voor wie?
De RSQ1 is zeer geschikt om de fysieke mobiliteit te verbeteren, preventief of in
het kader van herstel, voor jong en oud, professional en amateur, voor topfitte èn
geblesseerde mensen. De RSQ1 wordt in behandelprogramma’s ingezet om bewegings
beperkingen door blessures en/of ouderdom versneld te doen verminderen.

Wat is de RSQ1?
Het device is ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring van deskundige fysio
therapeuten en wordt geproduceerd in Nederland. De RSQ1 maakt gebruik van
verschillende stroomvormen die het neurologische systeem stimuleren en daarmee
spieren kunnen laten contraheren. Bovendien is deze elektrotherapie te combineren
met bewegingstherapie en daarmee een goede aanvulling op de hedendaagse
behandelprogramma’s.
De RSQ1 wordt ingezet ter ondersteuning van:
• krachttraining / hypertrofie
• warming-up / cooling down
• versneld herstel na inspanning
• ontspannen van spiergroepen
• verbetering van de Range of Motion
• versneld herstel na knie-operatie
De RSQ1 is een zeer nuttig hulpmiddel bij:
• spierontspanning
• recuperatie
• revalidatie
• krachttraining
Testimonials maken duidelijk dat de behandelingen met de
RSQ1 blessures voorkomen en sneller herstellen.
NB: de RSQ1 mag alleen gebruikt worden door (para)medici,
die gecertificeerd zijn door PhysiCare International.

Referenties
Medische centra:
Nederland: meer dan 30 medische centra
Italië: Catania, Empoli, Florence, Perugia, Prato en Rome
Frankrijk: Athletic Recovery Center Lyon
Qatar: Olympic Medical center
Voetbal Nederland:
Ajax
Vitesse
KNVB Sportmedisch Centrum
Ricardo de Sanders,
Voetbal Italië:

hoofd fysiotherapie SMC KNVB:

AS Roma

“De RSQ1 is binnen het Nederlands

Fiorentina

elftal een steeds grotere rol

Sampdoria

gaan spelen, met name met het

Lazio

Recuperationprogramma, dat
na inspanning leidt tot sneller

Volleybal Russische Federatie:

herstel van de spieren, en het

Dinamo Krasnodar (z.o.z.)

Relaxationprogramma’, voorafgaand aan de volgende training.”

Individuele atleten:
Ron Vlaar (Aston Villa)
John Heitinga (Everton)
Michel Vorm (Swansea City)
Een compleet overzicht van referenties en
testimonials kunt u vinden op www.RSQ1.eu.

Russisch volleybalteam Dinamo Krasnodar,
Europese titelhouder CEV Volleyball Challenge Cup
“Wij gebruiken een aantal RSQ1’s dagelijks, in de
warming-up, bij de krachttraining en bij herstel van
blessures. De RSQ1 scheelt ons veel tijd die direct of
indirect ten goede komt aan de sportieve prestaties.”
Avital Selinger, coach Krasnodar en voormalig
bondscoach Nederlandse damesvolleybalteam
Lees de complete testimonial op: www.RSQ1.eu
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